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Beste ouders/verzorgers,
Hierbij de eerste nieuwsbrief van schooljaar 2018 / 2019. Hopelijk hebben jullie allen genoten van de
vakantie. Bij aanvang van de eerste schooldag ontmoetten we veel enthousiaste kinderen die
stonden te trappelen om in hun nieuwe jaargroep te starten. Dat gaf alle meesters en juffen veel
energie.
Helaas bereikte ons tijdens de vakantie ook een zeer verdrietig bericht. Jos Koole, vader van Iris en
Eva en echtgenoot van Leonie, overleed. Onze gedachten zijn nog steeds bij hen.
Personeel
Op De Kamperschouw zijn twee nieuwe mensen gestart: Martijn van den Aarssen is directeur op De
Kamperschouw en Lisanne Toonen is gestart in groep 2, 3 en 7/8.
Juf Tamara Lagendijk is vanaf woensdag 29 augustus afwezig voor haar medische ingreep. We hopen
dat ze voorspoedig herstelt. Zoals eerder met u gedeeld: juf Lisanne neemt haar taken over in groep
7b/8.
Dinsdagavond werden we opgeschrikt door een bericht van juf Marjolijn. Haar zoon is met spoed per
ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Max heeft een heftige allergische reactie gekregen van
noten. Het gaat inmiddels goed met Max. Juf Marjolijn is volgende week weer aanwezig op school.
Plannen
Dit jaar werken we als schoolteam “Teach like a champion” (TLC) verder uit. TLC bestaat uit handige
technieken en interventies die de kwaliteit van ons lesgeven verbeteren. We zijn tevreden over onze
kwaliteiten en met de resultaten die we als school geboekt hebben, maar wij willen ons als team
blijven ontwikkelen, nieuwe inzichten verkrijgen en de effectieve leertijd voor onze leerlingen
vergroten.
Ook gaat het team zich verdiepen in muziekonderwijs. Een delegatie van ons team gaat cursussen
volgen om kwalitatief goede muzieklessen te verzorgen.
Tot slot wil ik graag het groepsdoorbrekend lezen voor groep 4 tot en met 8 vermelden. Driemaal per
week krijgen leerlingen les op gebied van technisch lezen. We hebben besloten de leerlingen van
verschillende groepen met elkaar op niveau te clusteren. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat een goede
lezer uit groep 5 met een leerling uit groep 7 op het zelfde niveau les krijgt. Op deze wijze hopen wij
het leesniveau van kinderen te verhogen, maar vooral ook de motivatie voor lezen te vergroten.
Gruit
Dinsdag is weer de fruit/groentedag. De gemeente heeft dit ook voor dit jaar mogelijk gemaakt. Op
de dinsdag dus alleen drinken mee van thuis en wilt u nog iets extra’s meegeven: dan ook fruit!
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EHBO
We zijn op zoek naar een ouder die wil helpen met EHBO. Graag aanmelden bij juf Tamara Lagendijk:
tlagendijk@primas-scholengroep.nl
Verkeersmaatje
We missen een verkeersmaatje. (het gele poppetje op het trottoir bij school. Heeft iemand hem
gezien?
Staking
Het ziet er naar uit dat op 12 september de deuren van onze school sluiten. Wij beseffen dat dit
vervelend is voor u en dat wij een groot beroep op u doen. In een uiterst geval regelen wij opvang
(geen lessen), wij verzoeken u echter die dag uw kind thuis te houden. De juffen van Kibeo kunnen u
informatie geven over extra opvang die dag. Zodra er meer details bekend zijn, stel ik u op de hoogte.
Klimtoestel
Het klimtoestel op het plein van de voorzijde van het gebouw is afgebroken. Veel dank aan de ouders
die dat voor ons geregeld hebben. De activiteitencommissie zal zich tijdens de eerste vergadering
buigen over een geschikt alternatief.
Studiedagen
Dit jaar zijn onze studiedagen op 5 oktober 2018 en 11 juni 2019. De kinderen zijn die dag vrij. Ik
probeer data voor dit soort activiteiten zo vroeg mogelijk met u te delen zodat u er rekening mee
kunt houden. Studiedagen zijn noodzakelijk voor professionalisering van ons team: uw kind verdient
goed opgeleide leerkrachten voor de klas.
Privacy
Op school gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het
privacyreglement van onze organisatie. De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we
persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het
onderwijzen en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. In het
privacyreglement (zie www.primas-scholengroep.nl) kunt u precies lezen wat voor onze school de
doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. Bij de formulieren van het startgesprek krijgt u
ook een formulier toestemming beeldmateriaal. Wilt u deze zo snel mogelijk ingevuld inleveren? We
willen dit formulier van elke leerling in ons bezit hebben. U kunt overigens uw toestemming elk
moment herroepen door contact met de directeur op te nemen.
Gegevens up to date?
Deze week krijgt uw kind ook een stamkaart mee naar huis. Op deze stamkaart staan de gegevens
van u die we in ons systeem hebben. Deze gegevens zijn niet openbaar en alleen voor directie en de
leerkrachten van uw kind bekend. Wilt u controleren of deze gegevens kloppen? Wijzigingen kunt u
met pen op het blad aangeven. Ook bij geen wijzigingen willen wij het formulier graag terug. We
passen de gegevens in ons systeem aan en vernietigen vervolgens de terug ingeleverde formulieren.
Vooral noodnummers en allergieën zijn voor ons belangrijk. Wij willen graag iemand kunnen
bereiken als dat noodzakelijk is.
In mijn kantoor hang ik een lijst op met leerlingen die een specifieke allergie hebben. Ik wil heel
graag dat mijn collega’s, maar ook de TSO op de hoogte zijn van deze allergieën zodat ze passend
kunnen reageren in een noodsituatie. Mocht u dat niet willen, neemt u dan contact met mij op?
Ballen
Wij hebben voor elke groep stevige foamballen aangeschaft. Op het plein gebruiken we alleen deze
ballen. Gelieve de leren ballen thuis te laten.
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Bibliobus
De bibliobus komt dit schooljaar bij de school van 9:00 – 12:10 op 12 sept- 10 okt.- 14 nov. 12 dec.
2018 en 16 jan- 30 jan.- 13 febr- 27 febr.- 13 mrt.- 27 mrt.- 10 apr.- 8 mei- 22 mei - 5 juni - 19 juni- 3
juli 2019.
Startgesprekken
Op maandag 3 en dinsdag 4 en donderdag 6 september zijn de startgesprekken met ouders. De
papieren daarvoor worden maandag op papier aan de kinderen meegegeven.
Maar digitaal invullen en terugsturen mag ook.
Waarom startgesprekken? De leerkracht van uw kind maakt aan het begin van het schooljaar een
groepsoverzicht. Van alle kinderen in de groep worden de stimulerende en de belemmerende
factoren geschreven. Daar kan dan rekening mee gehouden worden. Dit kan een kenmerk zijn dat
met het leren te maken heeft, maar ook van medische aard of ten aanzien van de omgang van uw
kind met andere kinderen of de leerkracht. Veel van die zaken houden we op school al bij door
toetsen en observaties, maar we vinden het belangrijk ook van u te horen waar we rekening mee
moeten houden. Ouders kunnen vanuit de thuissituatie (hoe is het kind daar) en vanuit wat het kind
thuis vertelt over school zaken waarnemen en signaleren. Dat willen we graag weten.
De belangrijkste zaken die we van u willen weten hebben we in een 9-tal vragen op het bijgevoegd
formulier vermeld. We verzoeken u die vragen kort te beantwoorden.
Mocht u relevante zaken hebben waarvan u wilt dat wij ze weten en waar we volgens u rekening
mee moeten houden dan kunt u die apart bijvoegen of bij het gesprek aan de orde brengen.
Omdat de gesprekken al snel zijn willen we graag alle formulieren donderdag 30 augustus weer op
school terug hebben. U krijgt daarna een schema waarop staat op welk moment u op school
verwacht wordt. Het door u ingevulde papier dient dan als basis voor het gesprek. Eventuele
afspraken worden door de leerkracht toegevoegd en zowel ouders als leerkracht ondertekenen dan
het formulier.
De startgesprekken zijn niet voor alle kinderen van groep 1. Bij een aantal van deze kinderen is of net
een huisbezoek geweest, of komt er al gauw aan. Hier komen dezelfde onderwerpen ter spraken.
De leerkracht blijft verantwoordelijk voor de verdere stappen: samenstellen van het groepsoverzicht
en van daaruit samenstellen groepsplan.
Donderdag 13 september informatieavond
Op donderdag 13 september is de jaarlijkse informatieavond. We doen dit op dezelfde manier als
vorig jaar. Dit speciaal voor de ouders die meerdere kinderen op school hebben en zo de kans krijgen
om in elke groep van hun kind aanwezig te zijn.
De informatieavond is dus op wisselende tijden!
19.00 – 19.30 : Groep 1 en 2
19.30 – 20.00 : Groep 3 en 4
20:00 – 20:30 : Groep 5 en 6/7a
20:30 – 21:00 : Groep 7b/8
We hebben wel steeds 2 groepen naast elkaar moeten zetten, anders werd het tijdsverschil te groot.
U kunt na de voorlichting van de leerkrachten nog even napraten, behalve als u nog naar een andere
groep moet.
Fotograaf
Op donderdag 13 september komt de schoolfotograaf. Alle kinderen van school worden
gefotografeerd. Ook zullen er foto’s gemaakt worden van broertjes/zusjes gezamenlijk. U hoeft zich
er niet voor op te geven, u kunt altijd naderhand beslissen of u die foto wel of niet neemt.
De foto’s worden niet op onze website geplaatst.
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Verteltassen
We zoeken nog een paar ouders die willen helpen bij het controleren van de verteltassen als ze terug
ingeleverd worden. Bij voorkeur op woensdagmorgen. U kunt zich opgeven bij de juffen van de
groepen 1 en 2.
Opschoondag 7 september
Al voor het derde jaar op rij doen wij van De Kamperschouw mee met de opschoondag. Samen met
de kinderen van groep 6, 7 en 8 zullen we Kamperland in gaan om te zorgen dat ons dorp nog netter
wordt. Deze actie wordt georganiseerd met de Dorpsraad Kamperland en de Gemeente NoordBeveland helpt ons door het leveren van de benodigde materialen.
Hierbij kunnen we nog wel hulp gebruiken van ouders die met een groep leerlingen het dorp in gaan
om op te ruimen. We beginnen rond half 10 en zijn om half 11 hiermee klaar. U kunt u hierzelf voor
opgeven bij de leerkrachten van groep 6/7a of 7b/8.

Agenda
Vr 24 aug – excursie kunst groep 7b/8
ma/di/do 3/4/6 sept – startgesprekken
vr 7 sept opschoondag
wo 12 sept staking

do 13 sept - schoolfotograaf
do 13 sept – informatieavond
vr 5 okt– alle kinderen vrij ivm dag van de leraar

Vakanties en vrije dagen 2018-2019
Vakantie
data
Herfst
15/10 – 19/10
Kerst
24/12 – 04/01
Voorjaar
4/3 – 8/3
Pasen meivakantie
19/04 – 03/05
Hemelvaartsdag
30/05 - 31/05
Pinksteren
10/06 - 11/06
Zomer
08/07 – 16/08
Studiedag Primas
Dag van de leraar 05/10/2018
1 studiedag
11/06/2019
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2 vrijdagmiddagen:
- 21 december 2018
- 5 juli 2019
Groep 1 en 2 hebben 21 december
vrij
Groep 8 heeft de laatste
schoolweek 1 tm 5 juli vrij

